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Tehok
• Nau
• Soita
• Talle
• Kiin

Luo it
• Her
• Lisää

Vapau
• Käyt
• Nau
• Sisäi
• Kulj
hoqBox-järjestelmän ansiosta nautit loistavasta äänestä ja voimakkaasta bassotoistosta 

tkoilla. Laitteeseen mahtuu 120 MP3-kappaletta tai 240 WMA-kappaletta, ja XSL-

a dynaamisen äänentoiston. Kiinteillä kaiuttimilla varustettu ShoqBox sopii mukaan minne 

as äänentoisto ja tyylikäs muotoilu
ti MP3- ja WMA-tiedostojen toistosta
 suojattuja WMA (DRM) -tiedostoja online-musiikkipalveluista
ntaa jopa 16 tuntia musiikkia

teillä kaiuttimilla dynaamista ääntä XSL-akustiikan avulla

sellesi oma tila
ää musiikkiisi tai hälytysääneen
 musiikkia kymmenen kanavapaikan digitaalisella FM-radiolla

s kuunnella musiikkia kaikkialla
ä minkä tahansa soittimen tai tietokoneen kannettavina kaiuttimina
ti musiikista jopa 10 tuntia**
nen ladattava akku
etuslaukku vakiovarusteena
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Kuva/näyttö
• Taustaväri: valkoinen
• Ilmaisimet: Virtatila, DBB, aika
• Tekstirivit: 5
• Resoluutio: 128 x 96 pikseliä
• Tyyppi: LCD

Ääni
• Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Hip Hop, 

Jazz, Pop, Rock
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz Hz
• Signaali/kohina-suhde: > 80 dB (kuuloke), > 50dB 

(kaiutin)
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Lähtöteho (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohmia, 

kaiuttimet), 2 x 3 mW RMS (16 ohmia, 
kuulokkeet - huomaa: kuulokkeet eivät mukana)

• Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, Musiikki: Windows 

Media™ Audio
• ID3-tunnisteiden tuki
• MP3-bittinopeudet: 8 - 320 kbps ja VBR
• MP3-näytenopeus: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 

48 kHz
• WMA-bittinopeudet: 5 - 192
• WMA-näytenopeus: 8; 11 025; 16; 22 050; 32; 

44,1; 48

Tallennusvälineet
• Sisäinen muistikapasiteetti: 512
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
• Massamuistityyppi/yhteensopivuus
• Musiikkimuistin kapasiteetti, MP3: jopa 120 (128 

kbps ja 4 min)
• Musiikkimuistin kapasiteetti, WMA: jopa 240 (64 

kbps ja 4 min)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Taajuusalue: 87,5 - 108 MHz MHz
• Pikavalinnat: 10
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo

Liitännät
• Aux-tulo: Linjatulo, 3,5 mm
• Johdot: Linjatulokaapeli (AY3485)
• DC-tulo: 5 V, D = 3,0 mm
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite/Laturi: monijännitteinen, AC:100 - 

240 V, 50 - 60 Hz, DC: 5 V (AY3192)
• Johdot: Linjatulo (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): Laitehallinta, Musicmatch 

Jukebox, käyttöoppaat
• Pussi: Kuljetuslaukku (AY4218)
• USB-johto: (AY3841)

Green-sarjan tekniset tiedot
• Lyijytön juotosmetallituote

Järjestelmävaatimukset
• CD-ROM-asema
• Kiintolevytila: 50 Mt
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows 98 SE, 2000, 

ME, XP
• RAM-muisti: 96 Mt RAM
• USB: Vapaa USB-portti

Mitat
• Pakkauksen ulkomitat (LxSxK): 268 x 204 x 248 

mm
• Määrä pakkauksessa: 2
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 230 mm x 256 

mm x 96 mm mm
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen mitat (LxSxK): 58 x 53 x 182 mm
• Tuotteen paino: 0 350 kg

Virta
• Verkkolaitetyyppi: monijännitteinen, (100 - 240 

VAC, 50 - 60 Hz)
• Akun kapasiteetti: 1600 mAh
• Pariston malli: Litiumioni
• Latausaika: 4 t
• Toistoaika sisäisellä akulla: Enintään 10 tuntia
• Ladattava
•

ShoqBox
512 Mt*  
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